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Het waarborgen van uw gezond- en veiligheid

Welkom (terug)
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Uw gezond- en veiligheid en die van onze team members is altijd onze 
hoogste prioriteit. Het behouden van onze hoge standaarden in 
schoonmaak en hygiëne is onze grote trots. Als reactie op het COVID-19, 
hebben wij extra voorzorgsmaatregelen getroffen om onze schoonmaak 
protocollen nog effectiever te maken:

- Ons personeel wordt extra getraind en wij hanteren versterkte 
operationele protocollen voor schoonmaak en hygiëne;

- De publieke ruimtes in het hotel (zoals de lobby, liften, deurklinken, 
publieke toiletten, etc.) worden frequenter schoongemaakt en daarbij 
maken wij gebruik van toegewezen commerciële schoonmaakmiddelen 
en ontsmettingsmiddelen.

- We zullen de aangeboden food en beverage services op gepaste wijzen 
aanpassen met de huidige voedselveiligheid en maatregelen. 

- We hebben meerdere antibacteriële hand sanitisers beschikbaar in het 
hotel. 



Onze toewijding aan u en onze medewerkers

Coronaprotocol
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Om voor iedereen het weekend op een zo veilig mogelijke manier te verlopen hanteren 
wij het volgende protocol:

“Het accepteren van deze uitnodiging houdt in dat u onderstaande vragen allemaal met ‘nee’ beantwoordt.”

• Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten. Heeft u één of meerdere 
van deze klachten gehad in de afgelopen 24 uur?

• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Heeft u het Coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

• Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het Coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met 
hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

• Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het Coronavirus is 
vastgesteld?



Van A naar B in het hotel

Plattegrond hotel – 1e verdieping
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Yoga locatie: Beatrix
Toiletten: Beatrix Foyer



Van A naar B in het hotel

Looproute hotel
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In het hotel wordt gewerkt met eenrichtingsverkeer, 
zodat gasten elkaar zo min mogelijk passeren.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van looproutes en
signalen in het hotel. 

Geen toegang

Ingang

Uitgang



Yoga locatie

Beatrix
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Yoga locatie

Beatrix
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Pauzemomenten

Gebruik toiletten
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De toiletten bevinden zich in de Beatrix Foyer. Er is een
apart toiletblok voor de heren en apart toiletblok voor
de dames. Houd 1.5 meter afstand van elkaar als u 
even moet wachten. Desinfecteer uw handen bij de 
ingang van de zaal na het gebruik van de toilet.



Uw gastenkamer

Overnachting
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Kom heerlijk tot rust in onze gerenoveerde 
gastenkamers tijdens het Yogaweekend. Wij hebben 
extra voorzorgsmaatregelen getroffen bij het 
schoonmaken van uw kamer voor uw aankomst. Uit 
voorzorg, zullen wij uw kamer tijdens uw verblijf niet 
schoonmaken. Mocht u extra amenities, linnen of 
handdoeken wensen, kunt u altijd de Front Desk 
contacteren. 



De normen en waarden van ons schoonmaakproces

Hilton CleanStay
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Hilton heeft een wereldwijd programma ontwikkeld 
met het nieuwe standaard voor hygiëne en desinfectie 
voor de Hilton hotels: Hilton CleanStay met Lysol-
bescherming. 

Hilton CleanStay bouwt voort op de al hoge normen 
van Hilton op het gebied van schoonmaak en hygiëne, 
waar momenteel schoonmaakproducten van 
ziekenhuiskwaliteit en verbeterde protocollen worden 
gebruikt, om ervoor te zorgen dat Hilton-gasten 
genieten van een nog schoner en veiliger verblijf van 
inchecken tot uitchecken. 



Gezondheid en Hygiëne

Algemene punten
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• Blijf thuis als u zich niet lekker voelt;

• Schud geen handen;

• Houd 1,5 meter afstand;

• Draag een mondkapje als u zich daar prettig bij voelt;

• Nies in de ellenboog of papieren zakdoek (eenmalig gebruik);

• Ontsmet uw handen bij binnenkomst in het hotel en voor binnenkomst in de zaal;

• Volg te allen tijde de aanwijzigingen van ons personeel op;

• Bij binnenkomst zal ons personeel u welkom heten en verwijzen naar de desbetreffende zaal;

• Bij aankomst kan u gebruik maken van de toiletten in de bar. Onze medewerkers zullen u de weg wijzen;

• Voorafgaand aan de meeting zal de locatie toelichting geven op het Coronaprotocol.



Contacts
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Thomas Holland

GC&E Manager 

Ingeborg Lemstra

GC&E Coordinator 

+31 35 603 8306

Thomas.Holland@Hilton.com

+31 35 603 8302 

Ingeborg.Lemstra@hilton.com

van Weerden Poelmanweg 4-6, 3768 MN Soestduinen, The Netherlands

t: +31 35 603 8383 f: +31-35-603-8300

reservations.soestduinen@hilton.com

soestduinen.hilton.com

hilton.com
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